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 پيشگفتار

  ﴿پاس كه مي فرمايد: خدايي را س                      

                                    ﴾ 

 (.64)العنکبوت: 
چه بر شما و بر ما نازل به آنگوئيد ب و گر آنانيكه ظلم كردند،با اهل كتاب جز با روش نيكو مجادله نكنيد م»

 .«شما يكي است و ما تسليم او هستيم ما و خداي شده ايمان آورديم و خداي

به  گويد: مجاهد فرموده: )اين آيه محكم است، فلهذا مجادله با اهل كتابتفسير اين آيه مي  ي درامام قرطب

الهي، و  تذكر دادن آنان به دالئل و براهين پيشگاه خداوند، وروش نيكو به معناي دعاي هدايت براي آنان به 

گاه را انتخاب بن العربي نيز همين ديدو ا .(روش غليظ وخشن پذيرند، نه بااميد واري به اينكه شايد ايمان را ب

 ﴿ا در مورد اين فرموده خداوند كه امكرده.        ﴾ گ معنايش اين است: بجز آنانيكه علم جن

 .پردازنديه بتا اينكه ايمان بياورند يا جز ستمجادله با آنان بوسيله شمشير اپس مؤمنان بر افراشتند،  اب

 چنان ادامهمحترم! كشمكش ميان حق و باطل، نور و ظلمت، و توحيد و شرك  در طول تاريخ همگان خوانند

بدنام  پرستان و باطل  انديشان در مقابل حق جويان و حق پرستان قد علم كرده، و جهتداشته و همواره باطل 

 ه خرج  داده اند،حق و توحيد حد اكثر توانشان را ب كردن، ضعيف كردن، و نهايتاً از بين بردن نور و

گويان آنچه  از دستشان بر آمده و براي شكست دادن، ناتوان كردن، و حتي كشتن حق جويان و حق 

 نكرده اند. كوتاهي

 از آنان كه خودش صالح مي داندي اپروردگار قادر توانا، و حكيم دانا همچنان با روش هاي حكيمانه اما 

وند، البته در مراحل مختلف آنها را مورد آزمايشات سختي قرار با شكست رو بروشگذاشته كرده، و نپشتيباني 

گردد و مخلصان  درگاهش كه حق مغلوب  گز نگذاشتههربه دشمنانشان مهلت بسيار داده، اما  دهد، وو مي داده

 در مقابل ستيزه جويان و دشمنانگرديده شاراو را به يكتايي مي پرستند و سينه هايشان را كه از نور ايمان سر

سلطه  او را كس نتواند فهميد،  و توان و كنند، براي هميشه از بين بروند، حقاكه  حكمت و داناييپر ميتوحيد س

به تمامي اسماء و صفات كامل او ايمان  گاهش، كه به وي مخلصانه ايمان آورده اند ولهذا مؤمنان  و مخلصان بار

مه چ مخلوق ديگري جاو جز خواسته وي خواست هيكند گويند او هر چه بخواهد همان  ،و يقين مطلق دارند

 عمل نتواند پوشيد مگر اينكه اراده او رفته باشد.

باطل انواع مختلفي دارد و يكي از خطرناكترين شكلهاي آن، دين تحريف شده مسيحيت است. كه امروز 

بدبختي هاي فرهنگي  داني ونا گسترده ترين امكانات، از فقر ومكار آن با بيشترين وسايل  و گران دعوت ملبغان و



  
گي آسياي ميانه، ه در كشور هاي آفريقايي و جنوب آسيا و به تازژمسلمانان در سراسر جهان، بوي اجتماعي و

آورده و به بهانه تقديم كمك هاي بشر دوستانه و فراهم كردن اسباب آموزش و ساختن  بعمل استفاده سوء

مسيحيت تحريف شده را به خورد مسلمانان مظلوم و محتاج مي  گينآ و غيره تبليغات زهر مدرسه و بيمارستان

چپاول كردن و به تاراج بردن كه دشمنان كينه توز اسالم بقصد  يألخص كشورهاي مصيبت زده ابا دهند.

ي آنان، در طول سالهاي متمادي از هر نظر ژملي و منابع طبيعي، يا سوء استفاده از موقعيت استراتي سرمايه هاي

 ،چه بسا از لشكر كشي نظامي و جنايت هاي جمعي نيز عليه آنان دريغ نكرده اندكرده اند و چاره بي فلج وآنها را 

ها رنگ تازه تري پاشيكوزوا،  تاجكستان و غيره اين سم ر، ين، كشميچچو افغانستان، و بوسنه،  مانند فلسطين

ز روسها، مبلغان مسيحي با تمام امكانات و به در افغانستان فالكت زده از همان آغاز تجاو مثالً بخود مي گيرد،

ودكان ك زنان و گول زدندر صحنه حضور يافتند و براي  اغواي جوانان مسلمان افغاني و  گ هاي مختلفرن

اينك بشكل بسيار علني در  كه و رفته رفته كار بجايي كشيد ،و فريبها استفاده كردند مصيبت زده از انواع مكرها

و فعاليت بشر ت! مكنند، پس از سالها خدپخش ميكنند و كتاب و نشريه مي ين فعاليتمهاجر يگاههااردو 

اين همه داد ا خواهند و چرچه ميباآلخره اكنون نيتهاي سوءشان هويدا شد كه  چناني!و دلسوزي هاي آن دوستانه!

 .از بشر وكمكهاي بشر دوستانه ميزنند

كنند تا اينكه مدتي پيش يكي از پخش ميه زبان فارسي نمي توانستم باور كنم كه نشريات بي شماري ب 

پشاور زندگي مي كند چند تا از اين گونه نشريات را آورده بود و بدنبال چاره جويي مي افغاني ام كه در  دوستان

 .(چاپ شودشاء اهلل اميدوارم بزودي  خوشبختانه مطلب جالبي هم جمع آوري كرده كه ان)، گشت

ش كنم، اما پس از آنكه با گوش خودم شنيدم نه تنها باور كردم ره نمي توانستم باوگري هم كنكته فهم دي

چه بيشتر از عمر آن بگذرد قضيه  كنم كه هرگ خطري جدي با صدايي دلخراش تلقي ميعنوان زن به بلكه آنرا

ش( يك جوان أفغاني  77 /5 /4روز پيش ) چندتر مي شود، اين بود كه  پيچيدهبغرنج تر و 

كراچي پاكستان براي پيك اهراً اسالم عزيز را رها كرده و به جهنم مسيحيت سقوط كرده بود از شهر كه ظ

امثال   او و كرد، كه طبعاًوقاحت تمام به مسيحي بودن خودش افتخار مي ي سي نامه نوشته بود و بابشبانگاهي بي 

 نمي بنديم. و همت بكارهستيم كه بي تفاوت نشسته ايم  صير ندارند مقصر ماقاو ت

مسلمانان تاجيكستان هم، حالتي بهتر از اين ندارند، و بلكه  آنها با مشكالت بيشتري رو برو هستند، زيرا بيش 

شعائر اسالم نيز  گ اسالمي بلكه حتي با ابتدائي ترين اصول وسال است كه نه تنها رابطه آنان با فرهن از هفتاد

ش( كسي نيست كه گرديگ از رناند باز هم  جز نيرو هاي باطل ) و اينك كه بظاهر آزاد شده قطع بوده استنم

سنت  چشمه زالل و شيرين قرآن وآن آشنا كرده و از سر  آنها را با حقيقت اسالم و مزايايبه فرياد آنان برسد و 

همه مسلمانان است و هر كسي در حد توان  خويش بايد كمر همت ببندد و شان كند، لهذا اين مسؤليت  سيراب



  
س بيشتري دارند بايد اين قضيه را خيريه اسالمي كه امكانات و دسترانجمنهاي  ژه سازمانها وست بكار شود، بويد

يران و افغانستان و براي زبان فارسي، كه معموالً در كشور هاي اچه زود تر اولويتهايشان قرار دهند و هر  رأس

ترجمه به اين زبان دوم اسالم در موضوعات تأليف و بفكر  گذاري كنند، ويج است سرمايه تاجيكستان را

 مختلف اسالمي شوند.

طوالني كه هدف از آن بيدار كردن شعور عموم مسلمانان بويژه صاحبان زبان،  پس از اين مقدمه نسبتاًاكنون 

پيرامون اين رساله كوچك كه خيري بود  ها و سازمانهاي اسالمي وي ربط اعم از كشورسرمايه و جهات ذقلم، 

اين گفتگوي كوتاهي است كه به  ،پيغام مهم را به شما ابالغ كنيم عرض مي شود كهآن توانستيم اين هانه به ب

گاه و يك كشيش پرستاني بطور اتفاقي در يكي از شهرهاي بريتانيا صورت گرفته، و مسلمان آتازگي ميان يك 

پيرامون اسالم و مسلمانان در دلهاي اين بوده است. در اين مناظره از بسياري شبهات كه  آن، كشيش البته آغازگر

 رسوا شده اند.  باطل پرستان گرديده،  وشده حق و حقيقت آشكار نهفته  است پرده برداشته  قشر

به مسلمانان فارسي زبان  گرفتم به فارسي برگردانم تا خدمتي هر چند نا چيزبنده كه آنرا مفيد يافتم تصميم 

اكثر توانشان را در  ان محترم بنده را نيز از دعاي خيرشان فراموش نكنند و حدگبه اميد آنكه خوانند .كرده باشم

يروزي حق عليه پمه و تأليف به زبان فارسي بخرج دهند. به اميد راه خدمت به اسالم عزيز و دفاع از آن بويژه ترج

 باطل. 

 عبداهلل حيدري

 ش 77/ 21/5)أبو طاهر(  

 



  
و يكلختي به تن داشت به من نزديك شد فهميدم كه يك كشيش مردي ميانه سال كه لباس سياه بلند 

ديدن  وري كه معلوم مي شود تو عرب هستي؟ چقدر آرزو داشتم از خاور ميانهطگفت: است، با نرمي پروتستاني 

 مان مي كنم مسلماني، درست است! گ پيامبران! كنم، سر زمين فرود آمدن 

 : بله همين طور است. گفتنم

كنم دين مسحيت نزديك است ـ مشابهت زياد ميان آنان وجود دارد. ولي من تعجب مياسالم با  گفت:

 نده اند، در حال كه پروردگار شان يكي است؟ اسالم خيلي از مسيحيت اثر پذيرفتهگچگونه از هم پراداران 

 ر را كرده. گفته، قرآن نيز همين كاو روز رستاخيز سخن پيامبران   كتاب مقدس )انجيل( از خدا وچنانكه هم

د، اينها دوتا، پذيرمسئله تأليف كتابي نيست كه دومي از اولي اثر بگري دارم، م: در اين باره من نظر ديگفت

 دين آسماني اند كه از طرف خدا فرستاده شده اند، و خداي ذوالجاللي كه عيسي را فرستاده محمد را هم 

چشمه آنان يكي است، و آن كند كه سر ر اين ميفرستاده مشابهتي كه در رسالت آنان وجود دارد داللت ب

 خداوند متعال است. 

از داشتند در حالي كه همه مان مي دانيم بسياري گر سرچشمه شان يكي مي بود مشابهت كلي ميا گفت:

 مسائل اختالفي ميانشان وجود دارد. 

لهذا ي اول باقي مانده، حيت دست كاري شده، و اسالم  به همان پاكيزگيچونكه مسدرست است، ولي  گفتم:

 فرق بوجود آمده. 

 ؟گفت: چگونه

زيرا مسيحيان از تعاليم خالص توحيد كه به حضرت عيسي نازل شده بود شانه خالي كردند و تعاليم  گفتم:

 .مانند پدر و فرزند و روح قدس ،ولس( نشأت گرفته بود پذيرفتندب)تثليث( كه از انديشه )

 خواست فرزندش مسيح را قرباني كند، تا اوأذيتداً، و طبق اراده قبلي مياين اراده خدا بود كه عم گفت:

 هكارند و به آمرزش نياز دارند. گنمرزد. زيرا همه انسانها گناهان بشريت را بيادر نتيجه  وآذار ببيند، و

 پاكيزه ند، ولي ما مسلمانان معتقديم بر فطرتگنهكارممكن است مسيحيان معتقد باشند از لحظه تولد  گفتم:

اگر بد باشد  گر خوب باشد نتيجه خوب وكند اعمال ماست، اتعين ميچه  سر نوشتمان را متولد شده ايم، و آن

گنهكار خودش را را ندارد، و اينكه فالن كس براي فالن  هيچ مخلوقي قدرت آمرزش گناهان كسي نتيجه بد، و

 مال خودش است. گرو اعهر انساني در  كند هر گز بدرد آن نخواهد خورد، افد

 عجيب!!  گفت:

 ،الب استغعادل و  گناهان بشريت را بيامرزد او توانا وخداوند خواسته باشد گر تر! اينكه! اعجيب گفتم:

احتياج  ي گنهكارابراي اين امر به عده شود، ود، كافي است اراده كند، انجام ميگاه بخواهد كاري انجام گيرهر



  
پاك تر از آن است كه فرزند زند و بركف دستانش ميخ بكوبند، خداوند بسيار ندارد تا فرزندش! را بدار آوي

 ئيده شده و نه هم كسي همتا و مانند اوست. نه زا داشته باشد، او ذاتي است كه نه مي زايد و

 آيا با اين عظمتش ابا ورزيده كه فرزند داشته باشد؟ چرا فرزند ندارد.  گفت:

 ،بله گفتم:

  ؟چرا گفت:

او، داراي قدرت مطلقه است، مانند فردي از افراد بشر نيست و براي  يرا كمال مطلق از آن اوست، وز گفتم:

اسماء حسني( است نمي زيبدكه محتاج همسر و فرزند )ذات كاملي كه داراي صفات كامل و نامهاي خوب 

گويا حق خدا را  خواهند شد وگنهكار غير از اين در باره خداوند داشته باشند  ياچنانچه انسانها عقيده و  ،باشد

 تلف كرده، و معنا و مقتضاي كمال را نفهميده اند. 

 ؟ مسلمانان كه به مسيح ايمان دارند گفت:

رزند فو روح اوست، نه  (1) كلمه خدا پيامبر مرسل، عيسي رسول خدا، ودرست نيست ولي بعنوان يك  گفتم:

 خداست و نه هم  خودش خداست.

 كه اسالم دين جاويدان الهي است؟ آيا قبول داري  گفت:

  گر در اين شكي هست؟م گفتم:

 چه دليل؟ به  گفت:

  .گاه كني دليلش را مي بينينازل شده و در انجيل ن صگر دركتابي كه به محمد ا گفتم:

 ؟چگونه گفت:

ريم انجيل( كتاب نصاري است، در حالي كه قرآن ك)تورات( كتاب يهود، و عهد جديد )عهد قديم  گفتم:

نازل  صچنانكه بر پيامبرش حضرت محمد توده بشريت است، و مهمتر آنكه خداوند قرآن كريم را هم كتاب

انجيل را  گي هميشه جاويدان بشريت است، بر عكس، تورات وكرده است، زيرا قرآن، دستور زند شده حفاظت

ا مي بينيم نصاري در باره زيرا اين هر دو كتاب براي زمان مخصوص و وقت مخصوص بوده، لذ نكردهحفاظت 

هايشان، و زبانها و ترجمه آنان همواره اختالف كرده اند، در حالي كه مسلمانان  درست بودن يا نبودن انجيل

 .قرآنشان اختالف نكرده اندپيرامون 

 نه صرفا يهود و نصارا، را؟ پس چگونه است كه كتاب مقدس تمام بشريت را مخاطب ميكند!  گفت:

گي اجتماعي و اقتصادي و زندادعا درست مي بود انجيلها بايد در پهلوي مسائل اعتقادي،  گر اين: اگفتم

گرفتند در حالي كه چنين نيست، انجيلها صرفا به بعد معنوي زندگي انسان توجه را نيز مدنظر مي سياسي انسانها

                                      
 .متولد شد ‘رت مريمبا اراده خداوند، بدون پدر از حض در اينجا معناي كلمه اين است كه حضرت عيسي -1



  
ا دگيرد، و آنچه به ختصميم بقيصر گذاشته اند، تا آنچه به قيصر مربوط مي شود! را مهمل كرده و مسائل ديگر 

گاه از آن است كه كتابي نازل كند تا دستور ابدي براي بشريت باشد، و آنپاكتر  خداوندا! دمربوط مي شود خ

اري كنند، نمي تواند گذ گذارد، تا قيصر وكسري برايشان قانونب ابعاد مهمي از زندگي آنان را گنگ و مبهم

 مال مطلق الهي در تضاد است. است و با ك چنين باشد، زيرا اين نقص

 : آيا قبول داري كه محمد رسول خدا است؟ گفت

 پيامبران است. نه تنها رسول خدا، بلكه سيد و سرور رسوالن و  گفتم:

گيرد يك شهوت پرست است و اين شهوت پرستي اش او، را از، آن مقام أما انساني كه نه تا زن ب گفت:

 مي آورد. شامخ معنوي پائين 

 ي؟ را خوانده ا صپيامبر، حضرت محمد آيا سيرت  گفتم:

 نه  گفت:

ف را نمي گفتي، انسان شهوت پرست و شهوت ران كسي است كه به دنبال رخواندي اين حگر ميا گفتم:

ازدواج  يازن  چهل ساله  پنج ساله با پيركشد، در حالي كه محمد، جوان بيست و و عربده ميدود زنان مي

كند همچنان با وي، وفادار مي ماند، او كه  شكوفه جواني اش گي وفات مينجاه سالپكه در كند و تا زماني مي

سياسي   كرد همه بدالئل يمرده شد و ازدواجهاي بعدي اش چنانكه در سيرتش مشاهده خواه واج پژددر اين از

چيل نخست وزير چر :گريست، اگر كسي به من بگويدبه موضوع نگري دييا اجتماعي بوده است بايد از بعد 

گي شخصي او اطالعي انساني شهوت ران بوده بدون آنكه از زنداسبق انگلستان در دوران جنگ جهاني دوم 

  .داشته باشم اين گفته را باور نمي كنم

 چرا؟  گفت:

داد تا او فرصت نميگر چرچيل شهوت ران مي بود حيوانيتش به علتش خيلي روشن و منطقي است ا گفتم:

دي بينديشد، كه توانست ني مؤفق و توانمژپيرامون استراتيرست و دقيق نظامي را طراحي كند، و نه يك برنامه د

سر بلند برگرداند، انسان شهوت ران  پيروز و سپس و گ جهاني دوم سوق  دهد،اعماق بمهاي جنرا تا  انگلستان

خراب كردن و ويران  ياستهالك داشته و همواره بسو شود كه فقط مصرف وهوس باز به كسي گفته مي و

كه دينش  پيامبرينمي تواند داشته باشد، اكنون آيا گي بتكار و سازندكردن پيش مي رود و هيچ نقش در ا

همچنان  تعليمات پر نورشسيرت و  و مليونها انسان به او ايمان دارند، و پهناور را فرا گرفتهسراسر اين جهان 

پس از چهارده قرن و از زمان و مكان فراتر مي رود كه اينك كند،  كاخها را درهم كوبيده و كشورها را، رام مي

پيروانش مي بيني كه پيش رويت ايستاده ام، آيا از  چكي كوي اش مي گذرد، مرا به عنوان نمونه كه از عصر طال

 !!ا بناكرده انسان شهوت راني باشد؟قله شامخ راالي، كه اين شخصيت و آيد كه چنينبا عقل جور در مي



  
 حرف تو منطقي است؟ ت:گف

چنين افكار غير نه تنها منطقي بلكه حقيقت است، و خيلي متأسفم عرض كنم: تعليمات كليسا است كه  گفتم:

پيروانش در راه باز گشت آنان از مسيحيت خواهد با تعصب و ناداني ينوسيله ميرواج مي دهد، زيرا بدمنطقي را 

 مانع ايجاد كند. و پذيرفتن اسالم 

آيد كه او مردي شهوت ران باشد، او انساني عاقل و ن با تو هستم، واقعا هم با عقل جور در نميم گفت:

 گيرد. چشمه ميمتفكر و دانشمند بوده، ولي متأسفانه بعضي تعليماتش از خوي انساني و طبيعت بشري سر 

 چيست؟ منظورت  گفتم:

 ن بگيرند. داده طالق بدهند و چهار تا ز پيروانش اجازهمثال به  گفت:

گويم ممكن است بپرسيم قبل از اينكه از مزيت و خوبيهاي تعدد زوجات و ضرورت طالق سخن ب گفتم:

 اكنون چرا در ايتاليا طالق مجاز شده؟ 

 با آن مخالفت كرده؟ پاپ  شديدامنظورت مجاز شمردن طالق در قانون مدني است؟ كه  گفت: 

قرار باشد حرفي داشته باشم اين خواهد بود كه پروردگار  گر در اينجافتم: دقيقا منظورم همين است اگ

كه طالق در بعضي حاالت ناگزير است، لذا براي  دانستهكه قرآن كريم را به او نازل كرده جلوتر مي صمحمد

از زبان او  الهام كرده و صب مشخص اجازه داده و در عين حال به محمدچو رفع احتياج ما آنرا در چهار

 خداوند است.  ترين حالل در نزدمبغوض فرموده:  طالق

كه به آنان اجازه  گاميداشته باشند و سرانجام هن پيكارمسيحيان مجبور شدند بيست قرن با كليسا ستيز و 

مشكلي بر نخوردند بلكه  اما مسلمانان به چنين ،پردازندو شادماني ب الق رسيد در ميدانهاي روم به رقصط

پس  ( به آنان بخشيد زيرا او سرشت و فطرت انساني  را بهتر مي شناخت و سن را)حق فطري شاپروردگارشان اين 

 پسند چگونه استفاده كنند. و نا ين حالل مبغوضبه آنان آموخت كه از ا

 چهار زن چطور؟! ازدواج  با  گفت:

قاعده و بيش از يك زن  واج بادكند، ازبهتر از زنا است كه به اشكال مختلف در مجتمعات بروز مي گفتم:

استثناء از خودش  اصول و  افتد و ضرورت وضرورتي است كه هميشه اتفاق نمي قانون نيست بلكه استثناء و

ني در گوند نگاهي بيفشگزين تعدد زوجات يا چند زني ميراه حلهايي كه معمولًا جاي به گرضوابطي دارد. ا

 خواهي يافت كه نظام تعدد بهترين راه حل است. 

در اين نوع برخورد حقوق انسانها پايمال  زور شمشير تسخير كرده اند، و جهان را بافاتح،  مسلمانان گفت:

 حيت با آرامش  و اخالق خوش منتشر شده است. يمي شود، در حالي كه مس



  
ي و من مسلمان با سالحم آمدم و وارد خانه ات شدم، ات نشسته اي نصراني در خانه ا فرض كن شما گفتم:

ما آيا ممكن است ا ،ديگري كه در اختيار داشته باشي گيرم يا تلويزيون يا هر چيزمالت را ب ممكن است بتوانم

 دهم؟  يربتوانم آنچه در دل داري تغي

 نه گفت:

ما اپنهان نگهداري، حيت را در قلب خودت يحد اكثر ممكن است شما تظاهر به اسالم كني و مس گفتم:

ار كني، و بر شتري پيدا كردي مي تواني عقيده ات را آشكيوانايي بهمين كه تهديد من رفع شد يا شما قدرت و ت

 اكني. ادار به پذيرفتن انديشه اش نموده شورش بپعليه كسي كه ترا، و

 اين درست است.  گفت:

خواهي يافت كه هرگز آنان روشني دره گر به برخورد مسلمانان فاتح، با ملتهاي آزاد شده دقت كني با گفتم:

ميل و رغبت  اسالم و ترك دين مورد نظرشان مجبور نكرده اند بلكه به آنان پيشنهاد كردند بارا به پذيرفتن 

كند مبلغي به عنوان جزيه اسالم برايشان تامين مي كه يايت همه جانبه نپذيرند يا در قبال امبخودشان يا اسالم را 

 چنان پايبند باشند. بر دين خودشان هم پردازند، وب

اسالم گرويدند صادقانه و مخلصانه به عنوان يك دين برحق  به عا مي شود اين ملتهايي كهگونه كه ادآنگر ا

به آن ايمان نمي داشتند بال فاصله پس از متوقف شدن موج اوليه فتوحات اسالمي، و فروكش كردن قدرت 

هميشه كه فاتح  لمينسمي شد م تشرمنكردند و تازه در آن هنگامي كه اسالم داشت نظامي اسالم، آنرا ترك مي

و تاز وحشيانه مغول  بويژه  شكست آنان در مقابل تاخت :آن جمله نبودند گاهي شكست هم  خورده اند كه از

مي دانم كه مغول ها قبايل نيمه متمدني بودند كه در آسياي  ناگهان وسط حرفم پريد و گفت: ،قابل ذكر است

  .ميانه سكونت داشتند

حتي بنا بر روايات بر اثر مليونها كتاب اسالمي كه  بردند و آنرا نابود كردندي يورش بر خالفت اسالم گفتم:

پيروز و نظاميان ستمگري بودند اما  ولها و تاتارها جنگجويانغدجله سياه بود م چندين روز آببه دريا ريختند تا 

چيزي شبيه اين وجود  و درشهر هاي ويرانه اي سكونت داشتند با ،بودند اينده گپراقبايل در مقابل مسلمانان 

سپس براي   و بشدت به آن ايمان آوردند و بدفاع از آن برخاستند، و ولها به اسالم گرويدندغه اتفاق افتاده، مزمعج

شاهان عادلي از آنان  در تاريخ هند نامشان دنشر اسالم در دنيا كمر بستند، كه از آنجمله سالطين بزرگ و پا

 درخشيد. 

 چيزي اتفاق افتاده؟ چنين آيا واقعاً  گفت:



  
پيش  خودم نمي سازم، مي تواني تاريخ را مطالعه كني، و شايد اين هم برايت جالب باشد كه من از  گفتم:

تاجراني منتشر شده كه يك تير هم شليك  و كزي و اندونيزي و ماليزي از طريق دعوتگرانقاي مراسالم در آفري

 ختيار نداشته تا بزود آن جايي را تسخير كند. عصري كه اسالم شمشيري در ا نكردند و دقيقا در

 جدّاً  بايد تاريخ را از نو مطالعه كنم.  گفت:

پنداري تجديد معتقداتي كه اكنون حق مي گر اين كار را بكني در بسياري از انديشه ها ومن مطمئنم ا گفتم:

عميقي فرو  كه گويا در فكرگاهي طوالني به كرانه آسمان انداخت و آه سردي كشيد نظر خواهي كرد، طرف ن

 نوبت خودم سوالي بكنم؟ بتا حاال از من خيلي  پرسيدي ممكن است بنده هم  :پيشدستي كردم و گفتم ،رفته بود

  .بفرما گفت:

 دانند. حرام نميمسيحيان شراب را  چرا گفتم:

 خورم. ميمن شخصا شراب ن گفت:

 مل نكرده، درست است. ت عيگر يك مسيحي بخورد مخالف تعليمات مسيحا گفتم:

 چنين است، نه بسيار. البته كمش  گفت:

گي و از گوشتش گرسنگي ات كمي نان، به تو كمك كند، تا از خون مسيح تشن شايد كمي شراب با گفتم:

 ديد.قرا رفع كني، آنطوري كه معت

 ها به هيچ عنوان ايمان ندارم.  كاتوليكپروتستاني هستم و به اين  عقيده من  ت:فگ

گيرند و اين عقيده را شق ميم گليسها كه از انجيل سرخيلي خوب شما قبولش نداري، ولي همين ان تم:گف

چه  بدبختي هايي شده اند، كار بجايي كشيده شده  چاركند مي داني  دقلبشان را زنده مي دارند كه اندكي شراب

خطرناكترين سران باندهاي جنايت پيشه  گترين وبه نام )مشكل الكل( رنج مي برند و بزر يااجعه فكه امروز از 

  .از ميان همين الكلي ها هستند

 اين درست است.  گفت:

گانش فرستاده اين بار مسؤليت بدوشش آيا دين و شريعتي كه خداوند براي سعادت و خوشبختي بند گفتم:

 بخشد. تماعي نجات جا نانرا، از اين مصيبت هالكت بارآنيست كه شراب را ممنوع اعالم كرده و 

 شان حرام است مي خورند؟ نيمسلمانان با اينكه شراب در د گفت:

گهي وآنخورند، هم در صد خيلي نا چيزي است و نسبت به مسيحيان خيلي كم هستند. بگر بعضي ا گفتم:

گر مسلماني چنين اشتباهي مرتكب  شود خود را گنهكار مي داند، و گنهكار ممكن است روزي توبه كند اما ا

 . كندحي احساس گناه هم نمييسي مسييك انگل



  
گيرد كليسا نقش بسيار كاملًا درست است و لهذا  اآلن  در جمالتي كه عليه الكلي ها صورت مي گفت:

 كند كه خيلي هم مشهوراست. فعالي ايفا مي

واجب  گير كردن مجرمدرست است اما سر مار را خورد كردن بهتر از قطع كردن دم آن است. و دست گفتم:

  .تر از پرداختن به معالجه آسيب ديدگان  جنايت اوست

 ذهنم را به خود مشغول داشته است.  پيشي را مطرح كنم كه از مدتها وست دارم قضيه اد گفت:

 چيست؟  گفتم:

حصيل كرده و آگاه هستند و جامعه تمردم  كني مي بيني عموماًگاه ميوقتي شما به جهان مسيحيت ن گفت:

اجتماعي است فقير و ناخوانده و و پيشرفته است و بر عكس وقتي به جهان اسالم نگاه ميكني مي بيني شان متمدن 

  .گرانمريض  و برده دي

گر چه در كشورهايي رشد كرده م: ببخشيد شكوفايي صنعتي كه امروزه در غرب مي بيني مسيحي نيست گفت

ها در صنعت و ژاهيي ،لين هيچ ديني  ندارندسنزيرا هواپيما و ماشين و آمپول پ ،دعي مسيحيت  هستندمكه 

بي طرفي است كه  ولوژي عنصرنو بهتر از شما عمل كردند در حالي كه  بت پرستند، تك شتريژي خيلي بتكنولو

د آنروز كه مسلمانان مؤفق شوند در مجتمع اسالمي  خودشان كننمسلم و كافر و مسيحي همه از آن استفاده مي

چگونه انسان نمونه  واهد شد، و غربيها خواهند ديد كهتبديل خ ياله ضجهان به مدينه فاژي شوند صاحب تكنولو

 قابل رشكي بوجود خواهد آورد.  وش دين و معنويت زندگيداشكند علم و تكنولوژي  دوزندگي مي

ه رها پايي ها دين خودشان را كمثال زنده اي از اسالم  هستند، ارو سلمانان كنونيمن نظرم اين نيست كه م

كردند به شكوفايي صنعتي و اقتصادي دست يافتند و ما مسلمانان كه دين  خودمان  را رها كرديم  به انحطاط و 

 ي و دين آنان تك بعدي و محتاج است. غنو مست ـــ پستي گراييديم  چون دين ما  دو بعدي

چيزي ان عرضه نكنيد اسالم تا زماني كه شما آن اسالم نمونه اي كه  حرفش را مي زني عمالً به جه گفت:

زندگي  انسانها در شهر ها،  شود بلكه  دراصول و مبادي در كتابها زنده نمي ،روي كاغذ نخواهد بود نقش بر جز

در عمل به ديگران نشان داده  و ن بايد پياده شودها، كار خانه ها، محرابهاي عبادت و مراكز فنوارها، كشتزقريه

  .شود نه در شعار

دست  فيقيچنين تون حرفت را صد در صد قبول دارم، واقعيت همين است، اميدوارم بزودي به اي گفتم:

 يابيم.

 شود تو مسلمان خيلي متعصبي هستي، آيا همه مسلمانان مانند تو هستند؟معلوم مي گفت:

و  اگونه كه خدنه متعصب هستم و نه هم مسلمانان مانند من، بلكه  مسلماني هستم كه دينم را آن گفتم:

اميد خدا دام هاي باطل انديشان در من تأثيري نخواهد  به و گرفته ام و فهميده امكند ياد ميرسولش را خوشنود 



  
كنيم بگونه ديگري  در آن زندگي مي مي شناختند دنياي كه اكنون اًتمسلمانان دين شان را، حقيق گر همها كرد، و

وجدان، و درك  گر  آنرا صداقت باندارد، شما آزادي، اما ارا  شما تعصب مي نامي، اشكالي مي بود، اگر همين 

 خواهم بود.  قعالي مواف جناب ايدئولوژي بنامي با درست عقيده و

شك و ترديد كرده كه اكنون  چارصحبت شما خيلي  مفيد بود براستي بسياري از انديشه هاي مرا د گفت:

 آن آشنا شوم.  گري باهر زمان دي م را با دقت مطالعه كنم و بيش ازتصميم جدي گرفتم اسال

اميدوارم كه انشاء اهلل  أي،گرفته  ايقالنه عا تصميم چنينمن هم بسيار خوشحال هستم از اينكه شما  گفتم: 

 اسالم را خوب مطالعه كني و توفيق هدايت  بيابي بنده هم خواهم كوشيد. 

كنم: خدا را بينيم از شما خدا حافظي مي گر كه همديگرتو كمك  كنم. اكنون تا فرصتي دي مكان  برحتي اال

سراسيمه و شتابان در حالي كه گويا چيزي گم كرده بود آنجا را ترك كرد، بنده هم براهم ادامه  نگهدار:  او

 . . . دادم. 

پسندانه دشمنان اسالم و مسلمانان كه مالحظه  شرگاه از ديد اياين بود نمونه ،گان عزيزخوانند ،آري

 گيرد. قرار  گوالت خود بكوشد در علم و عمل  براي همگان بوناهلل كه كسي از ما بء شا فرموديد: ان

 .گردندوز ننه دشمنان حقه باز وكينه تاگران هم كمك كند، تا شكار دامهاي مكارو به دي

 پيروز باشيد. موفق و


